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Kerstmis
Ik hoor een zacht gefluit
de schapen komen aangelopen
de herder gaat voorop
hemels gezang geleidt me naar de stal
het Christuskind is er geboren
de vreugde om het Kind
gedempt
door lijden en verdriet
van wereldpandemie
wordt vraaggebed
om heling
samen knielen wij
stil eerbiedig neer
buigen ons hoofd
bieden ons geloof
met
vertrouwen
in zijn liefde
1.

Woord van de redactie
Het kerstgedicht op het eerste blad van deze Snippers, is gemaakt door Ria van
Amelsvoort. Eigenlijk bestemd voor onze Kerstviering op 14 december j.l. Helaas
kon die, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan.
Ria, bedankt voor dit mooie gedicht.

Mededelingen bestuur
Vanwege de stijging van het coronavirus konden helaas weer een aantal activiteiten
niet doorgaan.
Gelukkig hebben we nog wel onze Sinterklaasmiddag kunnen vieren. Lees een leuk
verslag hierover op blz. 5.
Daarna hebben we het Kerstkienen en de Kerstviering moeten afzeggen. Ook de
Nieuwjaarsreceptie en de kienmiddag op 11 januari kan, onder deze
omstandigheden, niet doorgaan.
Daarom heeft het bestuur besloten om u een aardige Kerstverrassing te bezorgen.
Deze keer ontvangt u geen ONS maar treft u bij de Snippers het jaarboekje ’t Anker
aan.
We hopen dat u dit jaarboekje gaat doorlezen en bewaren omdat er toch veel
wetenswaardigheden in staan, die van pas kunnen komen.
Bericht van onze Penningmeester: Wij verzoeken u vriendelijk om in de maand
januari de contributie van €23 te betalen. Zie uitleg hierover op blz. 9 van ’t Anker.
Wellicht zult u zich afvragen: “Waarom contributie want we hebben toch bijna geen
activiteiten gehad in dit coronajaar”? Helaas bleven we wel onze vaste lasten houden
zoals de afdracht aan KBO-Brabant, de bestuurskosten etc.
Hopelijk heeft u hier begrip voor!
Voor de leden, die liever de contributie contant betalen, zullen wij op maandag 17
januari a.s. van 13.00u tot 14.00u aanwezig zijn in het kerkzaaltje van de
Martinuskerk om uw contributie te innen.
Wat hebben we met z’n allen veel boodschappen gedaan bij de Plus!!!
Hierdoor hebben we het mooie bedrag van €558,- bij elkaar gespaard. Iedereen heel
veel dank voor het meedoen aan deze actie. Ook de Plus: heel veel dank voor deze
geldelijke bijdrage ten behoeve van de verenigingen in groot Valkenswaard
Dank aan de vrijwilligers van de drukkerij van de Mariaparochie, die vele jaren voor
ons het drukwerk hebben verzorgd mbt de Snippers.
De drukkerij gaat stoppen in verband met de verkoop van de Mariakerk.
Dus deze Snippers is het laatste drukwerk wat ze voor ons verzorgen.
We gaan de Snippers vanaf nu, in eigen beheer, afdrukken.
2.

Coronaberichten
Helaas zijn de coronacijfers weer flink aan stijgen, mede door de opkomst van een
nieuwe variant: het omikronvirus. Daarom zijn een aantal maatregelen weer van
kracht:
- Houd 1,5 meter afstand
- Mondkapjes in openbare ruimtes verplicht
- Tonen van de QR-code is bij evenementen of horecabezoek.
- Bij klachten laten testen. Zelftest mag ook.
- Handen wassen
- Ventileren
- Geen handen schudden
- Maximaal 2 personen bij u thuis ontvangen, met Kerst en oud/nieuwjaar 4
personen
Na het uitkomen van deze Snippers kan het zijn dat de maatregelen nog verder zijn
aangescherpt. Volg de persconferenties hierover.
Belangrijk nieuws is natuurlijk dat de Boosterprik (derde prik) voor alle ouderen in
een versneld tempo wordt aangeboden. Zonder een uitnodiging, kunt u toch al een
afspraak maken. Telefonisch of on-line. Maak er gebruik van want deze derde prik is
van groot belang voor deze nieuwe variant.

Overleden leden.

Dhr. Frans van Deijck
Dommelen
Frans overleed op 4 december j.l. in de leeftijd van 89 jaar.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verkies.

Nieuwe leden
Mw. Diny van Gastel
Dhr. Toon van Gastel
Dhr. Jan Toonders

Dommelen
Dommelen
Dommelen

Wij wensen jullie een plezierige tijd toe bij onze KBO en we hopen jullie vaak op onze
activiteiten te mogen ontmoeten

Activiteiten in de maand januari
De geplande activiteiten voor de maand januari kunnen niet doorgaan:
Nieuwjaarsreceptie – Kienen – Seniorenexpo Koningshof Veldhoven.
3.

Sportieve activiteiten
Wandelen: Elke donderdagmiddag.
We verzamelen om 13.30u. op een nader te bepalen plek. De vaste wandelaars
krijgen hierover bericht. De “losse” wandelaars kunnen contact opnemen over de
plaats van vertrek met Ad Muller, tel:06-15394211
In verband met de Kerstvakantie wordt er op donderdag 23 december en op
donderdag 30 december niet gewandeld.
Op 6 januari gaan we weer wandelen.
Fietsen:
De fietsclub stopt tijdens de wintermaanden. Bij beter weer, dus in het voorjaar,
zullen zij het fietsen weer gaan opstarten.

Dinsdag 18 januari: Fotoclub.
Gezien de huidige coronaregels, weten we nog niet wat wel en niet mag en kan.
Indien we meer weten krijgen onze vaste leden tijdig een mailtje wat en waar we iets
gaan doen.
De andere belangstellenden moeten even bellen of mailen
Iedereen is welkom, gewoon een middagje gezellig (samen) foto’s maken. Info: Leo
van de Kerkhof, tel: 040-2019431 of kbodommelen@onsbrabantnet.nl
De gemaakte foto’s van de vorige keren staan ook op onze website:
www.kbo-dommelen.nl

Overige mededelingen

-

Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre

Vanwege corona wordt de maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Café
geannuleerd.
De nieuwe datum is 25 januari 2022. Dan is het thema van de avond:
“De Mantelzorgmakelaar”.
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het niet zeker of deze avond
door kan gaan. Houdt de berichten hierover in de gaten in de plaatselijke media.
Het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre vindt ook in 2022 plaats in café zaal de
Dommelstroom, Bergstraat 32 in Dommelen.
Het programma begint om 19.30u en eindigt om 21.00u. De zaal is open vanaf
19.00u. Toegang is gratis.
Voor telefonische vragen, bel naar: 06-19373374 (CordaatWelzijn).
-

Parkinsoncafé Valkenswaard

Vanaf januari 2022 zal het Parkinsoncafé niet meer plaatsvinden op de laatste vrijdag
van de maand maar op de laatste donderdag.
Wel blijft de locatie en de tijd hetzelfde, dus op Kempenhof en de start om 14.00u,
inloop vanaf 13.30u
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Programma Parkinsoncafé (onder voorbehoud coronamaatregelen):
- Donderdag 27 januari 2022: Nieuwjaarsdiner
- Donderdag 24 februari 2022: Daniel du Corbier, ergotherapeut Valkenhof
- Donderdag 31 maart: Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige MMC

-

Samen eten – We Dommelen.

Ook zijn de koffie-uurtjes afgezegd.
Zodra het weer kan en mag, bent u weer Iedere woensdag van 10.00u-11.00u
welkom voor een lekker (gratis) kopje koffie of thee in ons Dommels plèkske.

-

Sinterklaasmiddag

Dinsdag 23 november: Sinterklaasmiddag in onze “thuishaven” Partycentrum
Bommel in Dommelen.
Allemaal in de rij, met mondkapje op, goed 1,5 mtr afstand houden om onze QRcode te laten checken door Hans en Leo. Margriet hield toezicht.
We zochten een plaatsje want de muzikanten: “Maestro & Co” gingen al inspelen; dat
werd een medley van Sinterklaasliedjes om de stemming er vast in te krijgen.
Margriet heette iedereen van harte welkom en ze hoopte dat we zouden genieten
van de muziek. Daarna begonnen de heren aan een muzikale levensloop; dit was
hun eerste optreden sinds lange tijd. Ze begonnen met “happy birthday” om de start
van ons leven te vieren. (Later werd er ook nog “lang zal hij leven” gezongen want de
accordeonist was jarig).
Er kwamen veel bekende liedjes voorbij. Alles wat we kónden meezingen, mochten
we meezingen. Daar werd ook veel gebruik van gemaakt.
Niet uit volle borst, maar toch……
Er waren verschillende liedjes van Toon Hermans bij. De heren vertelden erg van de
liedjes van Toon te houden. Om aan de tijd van onze jeugd te denken, werd “Laat
me” van Ramses Shaffy gespeeld en gezongen. Ook de “Mallemolen” van Heddy
Lester konden we meezingen.
Er waren een paar instrumentale intermezzo’s om de stemmen van de muzikanten
rust te gunnen. We kregen zelfs Brahms te horen.
Tot slot “we’ll meet again” van Vera Lynn. Ook hier zong iedereen mee; misschien
wel met het idee dat de heren nog eens terug zouden willen komen!!!
Het was een geweldig leuke, muzikale middag. We hebben genoten!
Groeten, Marijke Pieters.
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OPROEP OM UW CREATIVITEIT MET ONS TE DELEN
Er zit bij onze leden vast veel creativiteit en talent en wie weet zijn er al veel
creatieve ideeën omgezet in actie nu we meer thuis moeten blijven en meer tijd
beschikbaar hebben voor creatieve zaken.
Wij roepen iedereen op, die tekent, schildert, schrijft, knutselt of op een andere
manier bezig is, om dat met ons te delen. Dit kan door foto’s/ verhalen op te sturen
naar ons secretariaat: kbodommelen@onsbrabantnet.nl
Wij plaatsen dan de foto’s/verhalen in onze volgende Snippers. Als er veel
inzendingen binnen komen, willen we deze een keer tentoonstellen als we weer een
activiteit mogen organiseren.

Op jullie verzoek toch maar wat ingestuurd.
Mijn hobby is quilten.
Groeten, Irene de Louweren.
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Kerstmis. Ingezonden door Ine Teunissen Geven.
Nu we door Corona allemaal aan huis gebonden zijn
Is het contact hebben met elkaar een stuk minder.
De bladeren vallen en de vorst heeft soms ook al zijn intrede gedaan.
De avonden worden langer en de lamp in huis brandt alweer vroeger.
De donkere dagen voor Kerst breken aan
Waarin we denken aan ’t gezellig samenzijn.
Helaas geldt dat niet voor ieder van ons.
Sommigen maken de Kerst voor het eerst mee alleen
Dan komen de herinneringen hard aan.
Misschien mag het een troost zijn
Blijf met mensen in contact
Want door een vriendelijk woord of een glimlach
Kunnen we elkaar bemoedigen in deze tijd
Steek in de avond een kaarsje aan, dat geeft extra licht.
De avondmissen in Kerstnacht
Is nu ook verleden tijd
Maar probeer toch positief te kijken
Naar het nieuwe jaar
Naar de dagen, die gaan lengen.
Het voorjaar is nog even ver weg
Maar dromen hierover mag zeker wel
Wij wensen u allen een warme tijd
En voor diegenen, die het moeilijk hebben
Toch het licht van het kindje in de kribbe.

Gelukkig Kerstfeest.
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Het bestuur van KBO Dommelen
Wenst u
Fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022
================================================================

Tijdens de activiteiten van onze KBO-afdeling en bij activiteiten van de KBO Kring,
worden er vaak foto’s gemaakt. Deze kunnen voor publicatie gebruikt worden. Mocht
u hier tegen bezwaar hebben, wilt u dit dan melden bij onze afdeling:
kbodommelen@onsbrabantnet.nl

De ledenadministratie wordt verzorgd door Hans Sloots, Klompenmakerwei 2, 5551
MR Dommelen.
tel: 06 36500303 of e-mail: hans.sloots@kpnmail.nl Bij wijzigingen van
adresgegevens, overlijden, afmelden en het opgeven van nieuwe leden, graag dit
aan hem doorgeven. Wanneer u zich afmeldt als KBO-lid, dient u het KBO-pasje in te
leveren bij een van de bestuursleden.
De ouderenadviseur voor KBO dommelen is: Elly Stalenberg.
Voor een afspraak of inlichtingen kunt u bellen, tel: 040-2018544/ 06 12082434 of
mail: elstabar@gmail.com
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren, neem dan contact op met Peter
Strijbos, tel: 040-2017680 of mail: pmgastrijbos@onsbrabantnet.nl
Wilt u hulp bij uw administratie, neem dan contact op met Jack Roothans, tel: 0402014036 of mail: dommelstraat@hetnet.nl
Berichten van langdurige zieken of ziekenhuisopname kunnen worden doorgegeven
aan Marjo van Beek, tel: 040-2012188. Zij zal deze mensen, namens ons allen, een
kaartje sturen of een bezoekje brengen.

Mocht u geen Ons of Snippers ontvangen, meldt dit bij Jan en Marja Stevens, tel:
040-2047634. Zij regelen de bezorging.
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